Besluitenlijst B&W 6 november 2018
Transformatieplan zorg voor jeugd Drenthe 2018-2019
Besluit: 1. Kennisnemen van het transformatieplan Jeugdhulpregio Drenthe 2018-2019
2. De gemeente Hoogeveen aanwijzen en mandateren als penvoerder
transformatiebudget.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders nemen kennis van het transformatieplan
Jeugdhulpregio Drenthe 2018-2019 en wijzen de gemeente Hoogeveen aan als
penvoerder transformatiebudget.
Halfjaarlijkse rapportage Stichting Welzijn Mensenwerk
Besluit: Kennis te nemen van de rapportage eerste half jaar 2018 van Stichting Welzijn
Mensenwerk en de terugkoppeling van de carrousels.
- Samenvatting: Volgens het werkplan 2018 van Welzijn Mensenwerk is
een rapportage over het eerste half jaar gemaakt.
Vaststelling subsidies bestrijden onderwijsachterstanden (OAB) 2017
Besluit: De aan de Protestants Christelijk Basis Onderwijs, Promes en de bibliotheek
verleende OAB subsidie 2017 conform bijlage overzicht vaststelling OAB subsidies 2017
vast te stellen.
2. De aan Welzijn MensenWerk, PlusKinderopvang, Doomijn, Partou, De Huyskamer,
Kinderopvang Meppel, Vlindertuin en Icare verleende OAB subsidie 2017 conform bijlage
overzicht vaststelling OAB subsidies 2017 vast te stellen en het niet bestede deel van het
subsidiebedrag terug te vorderen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen verleende subsidies voor 2017 vast.
De subsidies zijn verleend om activiteiten uit te voeren voor het bestrijden van
onderwijsachterstanden.
Prestatieafspraken 2019 Woonconcept, Actium, Huurdersvereniging Meppel &
Huurdersplatform Mit En Veur Mekaor (MEVM)
Besluit: 1. Instemmen met de prestatieafspraken voor 2019 met Woonconcept, Actium,
huurdersvereniging Meppel en Huurdersplatform MEVM.
2. De prestatieafspraken met een memo ter informatie aan de raad aanbieden.
- Samenvatting: In 2017 zijn voor de periode 2018 t/m 2022 meerjarenprestatieafspraken met Woonconcept, Actium, Huurdersvereniging Meppel en
Huurdersplatform MEVM gemaakt. De prestatieafspraken 2019 vormen een oplegnotitie /
aanhangsel op de overeengekomen meerjaren-prestatieafspraken.
De raad zal over de prestatieafspraken worden geïnformeerd.
Beperking van het kosteloze huwelijk en geregistreerd partnerschap (gps)
Besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2019 het aantal momenten kosteloze huwelijken /
partnerschapsregistraties op de dinsdagochtend te beperken van 3 naar 2 momenten
slechts van toepassing op paren waarvan tenminste 1 inwoner is van de gemeente
Meppel.
2. Met ingang van 1 januari 2019 een verkorte ceremonie invoeren met 10 personen in
de spreekkamer.
De Raad voorstellen de wijziging Legestarieventabel vast te stellen.
3. Met ingang van 1 januari 2019 tarief opnemen van € 100 in de legestabel voor de
verkorte ceremonie.
4. Met ingang 1 januari 2019 een tarief opnemen van € 100 voor benoeming 1 dag
externe buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand.
- Samenvatting: Sinds 1897 bestaat de Wet rechten burgerlijke stand die erin voorziet
dat gemeentebesturen gehouden zijn om twee maal in de week in gemeenten boven de

tienduizend inwoners gelegenheid te geven tot kosteloze huwelijken en geregistreerd
partnerschap. Deze wet is destijds ingevoerd om minder draagkrachtigen in de
gelegenheid te stellen ondanks hun beperkte middelen te kunnen trouwen. De regeling
voldoet al lang niet meer aan het principe minder draagkrachtig te zijn. Burgemeester &
wethouders beperken daarom kosteloze huwelijken en partnerschapsregistraties.

